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”Added value”
”Added value” är egentligen en ekonomisk term.
Som på nå´t sätt räknar ut vinsten. Skillnaden
mellan produktionskostnad och försäljningspris.
Tillverka billigt och sälja dyrt, så blir vinsten
störst. Ibland känns det som om man använder
den termen också om oss människor. Både
när det gäller hur jag skall öka mitt värde (bli
smalare, mer attraktiv, mer produktiv, mer…..),
men också kanske när det gäller livsåskådning
och religion. Kom till oss så ökar ditt värde, du
blir mer människa, mer frälst, mer…..

olfs
uta

misshandlade och uteslutna för sin sexualitet, sitt
ursprung eller sin släkt. Och var och en av dem
är skapad till Guds avbild och likhet. Några av
dem är helt skyldiga till det de drabbats av, men
ganska många, för många, har straffats, utan
skuld.
Men det har så klart att göra med om vi tänker
att människan är en förfärlig varelse i grunden,
eller en ganska hyfsad sådan. Om vi har tappat
vår mänsklighet, eller glömt den? När jag läser
Bibelns berättelser om hur vi människor beter
oss mot varandra och andra och naturen, så är
det bitvis en helt förskräcklig berättelse, ibland
värre än att läsa dagstidningarna. Och ibland helt
underbara berättelser om hur människor hjälper
och stöder varandra. Som ibland också står i
våra tidningar. Men jag tänker att betoningen
mer ligger på att vi glömt bort. Att vi har det i
oss nånstans, men vår envisa fokusering på oss
själva och det vi behöver (tror vi behöver) ger oss
fel inriktning. Som Paulus, som fokuserad på sitt
eget tyckande förföljer Jesu efterföljare, men när
han möter honom flyttar fokus från sitt jag, till
Honom. Och, vilket är viktigt, sedan, som moder
Theresa berättar när hon mötte människor, ser
sin Kristus i varje människa han möter.

Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor,
säger Jesus, ………så skall ni finna vila för er själ.
(Matt 11:28-). Nu kan man så klart inte ta ett
lösryckt citat ur Bibeln och tro att man har rätt i
sin tolkning, men när jag läser om Jesus och om
hur Gud ibland rör vid vår värld, så tänker jag att
mötet med Honom inte innebär att vi får något
”added value”. Det finns inte något ytterligare
värde som läggs till oss för att vi ska bli riktiga
människor. Snarare tänker jag att vi upptäcker
djup och dimensioner av vår mänsklighet, som vi
glömt av fanns där. Alltså att vi hittar det vi redan
har, när våra liv möter Kristus Jesus.
Vad är det då vi hittar. Ja, jag tänker att mötet med
Kristus Jesus flyttar livets centrum från oss själva
till honom. Ingen av oss är den kärna som livet
cirkulerar runt. Utan Jesus är den kärna som är
livets centrum. Och om jag så inte längre är livets
centrum och behöver bevaka och/eller vakta över
att detta sakernas tillstånd bevaras, så blir jag fri
från mig själv. Fri från mina favoritföreställningar.
Fri från att döma och bedöma andra och befriad
till att i varje människa jag möter se Kristi likhet
och avbild. Fri att uppfatta mitt liv och min
gärning som något som ger ut, inte begär.

Ska vi här i den vackra Bjärkebygden försöka med
det också? Se varandra och andra som människor
på riktigt, inte som det vi tror att de är.
Rolf Wollert

Jag har suttit på Rättspsykiatrisk avdelning i
Lund och mött människor som begått så hemska
brott att de inte går att beskriva. Samtalet med
människor (oftast män, men inte alltid) som
drogat bort barn och hustru, arbete och liv.
Försökt vara närvarande när människor berättat
om sin kamp att överleva när de blivit mobbade,
Foto: Magnus Dahlqvist
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”Sommarstugan”

Vägkyrka blir det i sommar i

Kl. 11.00-13.00 i Sollebrunns församlingshem
Lunchsmörgås, kaka o kaffe 30:(extra smörgås 10 :- )

Magra kyrka.
Kyrkorådet beslöt sig därför för att försöka ta
fram de gamla stenplattorna och återge golvet
sin forna glans. Det har nu skett och den 2 maj
återinvigdes Magra kyrka. Det var öppet hus
på eftermiddagen och sedan en gudstjänst kl
18.00 på kvällen med plats för 8 personer. Vi
hoppas att det kan få vara fler så småningom.

Efter en lång ombyggnad står nu Magra kyrka
äntligen färdig. Tanken var att bygga ett litet
pentry och en toalett under orgelläktaren,
men när det skulle ordnas avlopp och vatten
till pentryt, hittade Jimmy Lanevik en gammal
gravsten under trägolvet. När den väl blivit
undersökt och av expertisen och befunnits
utan egentligt historiskt värde, så upptäckte
vi att det under trägolvet fanns det gamla
kalkstensgolvet.

Rolf Wollert
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Antens kyrka
28/6-2/7
kl. 10-15

Varmt välkommen till en stunds
trivsam gemenskap.

Lagmansereds kyrka

Max 7 personer samtidigt,
bordsservering.

5/7-9/7
kl. 10-15
Servering

Middagsbön 11.30.
VÄLKOMMEN
I D E N M Å N D E T F I N N S , A N VÄ N D E R V I
E KO L O G I S K A R ÅVA R O R
V I A N VÄ N D E R A L LT I D S V E N S K T
KÖ T T- O C H K YC K L I N G P R O D U K T E R .
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Musik i sommarkväll - torsdagar kl 20
3/6

Stora Mellby - Instrumentens drottning

Robert Jenderman, orgel

10/6 Erska - Mellan himmel och jord		
Rasmus Ringborg, sång
							Samuel Wigervall, gitarr
17/6

1/7

17/6

22/7

Magra - Änglarna sjunger i sommarvind

Linda Karlsson Johbarn och Jens Helander

24/6 Lagmansered - Blommande sköna dalar Anders Werner, Per Helgesson – tenor
							Jakob Linde, Robert Jenderman – bas
							Emma Jenderman, orgel och piano

5/8

29/7

19/8

Så har det igen blivit dags för Bjärke församlings mycket populära sommarmusikserie. Jag är oerhört tacksam att kyrkorna återigen är öppna för att kunna bjuda in till musikgudstjänster, om än
med begränsat antal åhörare.
Det känns verkligen som att upprepa sig med att säga att det har varit ett märkligt år men visst har
det har det känts oerhört tomt att inte kunna musicera fritt tillsammans, att till exempel inte kunna
träffas för att sjunga kör. En körsångare jag talade med berättade att det var för första gången på
38 år hen inte hade sjungit på julottan. Inspelat i all ära men det är något speciellt med det som
händer här och nu.
För mig som vanligtvis planerar mycket långsiktigt, ibland till och med ett par år i förväg har detta
varit en nyttig period, att träna mig på att leva i nuet och fatta snabba beslut.
Årets sommarmusikprogram innehåller som vanligt en stor bredd rent musikaliskt samt både lokalt
förankrade musiker och även inresta. Jag ser själv fram emot att få öppna serien med en kväll där
orgeln i Stora Mellby kyrka får ljuda i ensamt majestät.
Enligt rådande restriktioner kan vi bara ta in begränsat antal besökare och antalet kan också under
sommaren komma att ändras beroende på nya direktiv från folkhälsomyndigheten. Alla tillfällen
kommer dessutom att spelas in och kommer finnas tillgängliga för att lyssna på i efterhand.
Du behöver därför boka din plats vilket du kan göra via telefon 0322-837 07, det är givetvis kostnadsfritt som vanligt.
Varmt Välkomna!
Robert Jenderman
organist i Bjärke församling

1/7
Anten - Barocka brudar			
Jessica Johansson, blockflöjt
							Johanna Wängberg, violin
							Lennart Esborn - cello
							Robert Jenderman, cembalo
8/7
Långared - Sånger för Novy Dom		
Åsa Wirgonsson och Marie Enoch, sång
							Ulf Esborn, piano
15/7

Stora Mellby - Ensam/Tillsammans		

Emma Brattgård och Markus Dahlén

22/7

Erska - Kom hör min vackra visa		

Helena Gatås och Sara Engernäs Nyberg

29/7 Magra - Rythm Art Duo			
Daniel Berg – marimba
							Fredrik Duvling - vibrafon
			
5/8
Lagmansered - Himmel möter jord		
Lisa Thunberg trio: Lisa Thunberg,
							Jonas Brobäck och Janis Lundqvist
12/8

Anten - Ögon känsliga för grönt		

Ulf Esborn och Karin Frölén

19/8 Långared - Grande Finale			
Ida Johammar, Katja Guterstam,
							Per Helgesson, Jakob Linde, sång,
							Medlemmar ur Karlsson barock
							samt Robert Jenderman, cembalo och orgel
				

Boka plats: www.svenskakyrkan.se/bjarkeforsamling/boka

eller 0322 - 837 07 senast 30 min innan
vägkyrka Anten 28/6-2/7 Och vägkyrka Lagmansered 5/7-9/7
Musik i sommarkväll kommer att filmas och sändas på vår hemsida tisdagen efter samt på facebook.
www.svenskakyrkan.se/bjarkeforsamling www.facebook.com/bjarkeforsamling
Vid frågor är ni välkomna att ringa till vår växel 0322-837 00

Ny säsongsanställd
på kyrkogården
Vi välkomnar Jessica Petersson som började sin
säsongsanställning hos oss 1 april. Hon är uppväxt på
landet strax utanför Sollebrunn och bor här med sin
man och sina 3 barn. Ni kommer främst att se henne
på Stora Mellby och Magra kyrkogårdar och även
träffa på henne under gudstjänster och sommarmusik
som vaktmästare.

Barn i Ukraina

Nu är säsongen i full gång….
Vaktmästare:
Lars Andersson 0322-83718
Erska och Lagmansered kyrkogårdar

Vi har besök av våra vilda vänner/ ovänner
hjortar och rådjur…… Det är så tråkigt när
man planterat och någon dag efter är det
uppätet och uppryckt.
Vi preparerar med medel som ska göra att
de inte blir så attraktivt för djuren. Vi har
elstängsel på vissa kyrkogårdar. Men ändå
är det svårt att hålla dem helt borta.

Anna Ranstrand 0322-83719
Anten och Långared kyrkogårdar
Jenny Eliasson 0322-83717
Stora Mellby och Magra kyrkogårdar

Plantering av sommarblommor på våra
skötselgravar kommer ske vecka 22 – 23.

Om ni funderar över gravskötsel
ring 0322-83700

Ta hem era gravlyktor. Tänk på att inte använda och/ eller förvara glasföremål vid era
gravplatser. Glassplitter, brandrisk……
Gravlyktorna som är kvar på våra skötselgravar kommer vi att plocka bort efter 1
maj.
Fås tillbaka vid kontakt med Expeditionen
eller vaktmästare senast Alla Helgon 2021.
Expeditionen 0322-83700
8
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Organisationen Barnens Hopp med Agneta
Bergström i spetsen driver barnhemmet Novy
Dom (Nya Huset), som är en idyll i misären.

I Långaredsbygden finns sedan länge ett stort
engagemang för barn i Ukraina. Kyrkorna i
Långaredsbygden och idrottsföreningen är
de organisationer som engagemanget kanaliseras igenom.
Vi har haft ett antal läger för barn från staden
Korosten, som drabbats hårt av Tjernobylkatastrofen.
Över 400 barn har oförglömliga minnen efter
en vistelse hos oss och vi i bygden har positiva
erfarenheter från dessa.
Engagemanget idag består i insamlandet
av pengar till verksamheten vid rehabiliterings-hemmet Novy Dom och till mat och
ved samt sjukvårdskostnader för behövande
familjer i staden Reni med omnejd. Reni är
en stad i södra Ukraina med omkring 20 000
invånare. Den ligger i en mycket fattig region
på grän-sen till Rumänien och Moldavien.

Avlidna:

Per Johan
Arne Vilhelm
Karin Viola
Sten Göran
Lars Roland
Ing-Mari
Ingrid Marianne
Tora Teresia
Leif Kjell-Erik
Mats Herbert
Elon Holger

Barnens Hopp har ”90-konto” och får årligen
ett stort stöd till driften från New Hope, Reseindustrins Barnfond.
Man kan dagligen följa verksamheten via
Agnetas blogg, http://www.barnenshopp.
se. Novy Dom är basen för distributionen av
mat- och bränslepaketen.
Musik i sommarkväll den 8/7 i Långared görs
till förmån för Novy Dom.
Vi tar tacksamt emot din gåva

Vera Margareta
Sven Ingemar
Helga Josefina
Kerstin Helga Marianne
Kurt Ingvar
Hans Fredrik
Bengt Olof Arvid
Ingrid Maria
Hans Pether
Klas-Göran Erik

Ahlrot
Andersson
Andersson
Björkqvist
Bodin
Byqvist
Gustafsson
Höglund
Johansson
Johansson
Karlsson
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Larsson
Liljekvist
Lindkvist
Mattiasson
Molin
Nordén
Olsson
Persson
Sköld
Svensson

Biologisk mångfald - vilda pollinatörer
Vilda bin, humlor, fjärilar, blomflugor och
skalbaggar minskar i rasande fart. Men de behövs – för fungerande ekosystem och vår livsmedelsförsörjning. Vad kan vi göra i Bjärke
församling för att vända utvecklingen?
Jo, vi kommer att släppa upp gräset på vissa
grönytor, i och omkring våra kyrkogårdar
i Bjärke församling för att främja våra vilda
pollinatörer och samtidigt får vi njuta av mer
blommande ytor. Låta grenar och trädstammar ligga kvar i våra skogsområden runt kyrkogårdarna för att bli bostäder åt våra insekter.

Till en början kan det tyckas att det blir ovårdat men hoppas att vi tillsammans kan vända
den här utvecklingen så vi även i framtiden
kan omges och njuta av en mångfald av växter
och djur.
Hoppas på mer surr i grönytorna!!
Jenny Eliasson

Sigfridsvandring 2021
Anmäl dig till den svenska delen av vandringen på sensus.se/pilgrim2021 senast 11
juni, vare sig du vill vandra en eller flera dagar. Om du vandrar en dag ordnar du kost
själv.
Sigfridsvandringen kommer till Bjärke församling den 3/8, med övernattning i Sollebrunns församlingshem. Dagen efter
I ENGLAND OCH SVERIGE
Den engelska delen av vandringen inleds i fortsätter den till Nossebro på den gamla
York Minster den 17 maj och genomförs i pilgrimsleden. Det finns möjlighet att vandetapper under våren och försommaren. Då ra en dag i Bjärkebygden.
pandemiläget fortfarande är oklart så får
vi följa utvecklingen i England vad gäller
restriktioner och eventuella karantänsregler.
Den svenska delen av vandringen inleds
28 juli, med möjligt att övernatta från den
27:e, i Pilgrimscentrum Göteborg, Masthuggskyrkan. 29 augusti når pilgrimerna
målet i Växjö.
Mod att våga leva behövs i en tid av pandemi,
klimathot och orolighet runt om i världen
och i vårt eget land. Pilgrimsvandringen
erbjuder möjligheten att reflektera över
och dela tankar. Från England till Sverige
vår-sommar 2021.
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Söndag 30 maj		
11:00		
Erska kyrka
Mässa
18:00		
Antens kyrka
Gudstjänst
Söndag 6 juni		
11:00		
Långareds kyrka
Båtmässa
Söndag 13 juni
11:00		
Erska kyrka
Mässa
18:00		
Antens kyrka
Gudstjänst
Söndag 20 juni
11:00		
Erska kyrka
Mässa
Lördag 26 juni
11:00		
Magra kyrka
Friluftsmässa
15:00		
Lagmansereds
		
gamla kyrka
Friluftsgudstjänst
Söndag 27 juni
11:00		
Erska kyrka
Mässa
Söndag 4 juli
11:00		
Erska kyrka
Mässa
15:00		
Mörlanda kvarn
Friluftsgudstjänst
18:00		
Långareds kyrka
Gudstjänst
Söndag 11 juli
11:00		
Erska kyrka
Mässa
18:00		
Stora Mellby kyrka Gudstjänst
Söndag 18 juli
11:00		
Erska kyrka
Mässa
15:00		
Båthuset Kvarnabo Friluftsgudstjänst
Söndag 25 juli
11:00		
Erska kyrka
Mässa
15:00		
Dalens damm
Friluftsgudstjänst

Med reservation för felskrivning och ändringar.
Se vidare på anslag, tidningsannonser och
hemsida för information om medverkan av
körer, barngrupper och solister mm.
Har du svårt att ta dig till kyrkan och istället
vill ha besök i hemmet? Ta kontakt med någon
av våra präster eller diakoniassistent, eller bli
vidarekopplad via pastorsexpeditionen,
0322–837 00.

Söndag 1 augusti		
11:00		
Erska kyrka
Mässa
15:00		
Magra kyrka
Gudstjänst
18:00		
Långareds kyrka
Gudstjänst
Söndag 8 augusti		
11:00		
Erska kyrka
Mässa
15:00		
Antens kyrka
Gudstjänst
Söndag 15 augusti		
11:00		
Erska kyrka
Mässa
15:00		
Magra kyrka
Gudstjänst
18:00		
Stora Mellby kyrka Mässa
Lördag 21 augusti		
11:00		
Erska kyrka
Konfirmandredovisning
14:00		
Erska kyrka
Konfirmandredovisning
Söndag 22 augusti		
10:00		
Långared kyrka
Mässa med konfirmation
14:00		
Erska kyrka
Mässa med konfirmation
15:00		
Stora Mellby kyrka Mässa med konfirmation
18:00		
Magra kyrka
Mässa med konfirmation
Söndag 29 augusti		
11:00		
Erska kyrka
Mässa
15:00		
Magra kyrka
Gudstjänst
18:00		
Antens kyrka
Mässa
Söndag 5 september
11:00		
Erska kyrka
Mässa
Söndag 12 september
10:00		
Antens kyrka
Gudstjänst
11:00		
Erska kyrka
Mässa
18:00		
Magra kyrka
Gudstjänst

Vid musikgudstjänster har vi biljettsystem.
Det är gratis inträde, men vi måste begränsa
besökarantalet. Samma gäller alla gudstjänster.
Bokning görs på hemsidan eller telefon 0322 837 07 senast 30 minuter innan. Observera att
det är först till kvarn.
Information om bokning finns på vår hemsida

www.svenskakyrkan.se/bjarkeforsamling
frågor till pastorsexpeditionen 0322-837 00

Våra gudstjänster framöver
Sedan veckan efter påsk har vi åter haft våra gudstjänster
öppna för besökare. Antalet vid tidpunkten för när vi skriver
är åtta besökare. Detta antal kan komma att justeras om
nya riktlinjer för antal besökare ändras. För att besöka våra
gudstjänster krävs bokning av plats i förväg. Den kan bokas
när som helst fram till 30 minuter innan gudstjänsten.

Våra gudstjänster finns att se på vår hemsida eller på facebook. Där finns också våra andakter kl 16 på lördagar.
Mässan i Erska kl 11 varje söndag sänds direkt och finns
på hemsidan under gudstjänster och andakter.

www.facebook.com/bjarkeforsamling
www.svenskakyrkan.se/bjarkeforsamling

Boka plats, telefon 0322-837 07.
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VILL DU FÅ EN SOMMARPÅSE?
Nu kan alla barn boka en Sommarpåse från oss i Bjärke församling, med något roligt innehåll...
Du bokar påsen genom att
maila eller sms:a till någon av oss,
och hämtar den i ett av våra församlingshem.
Skriv namn och ålder på den som ska ha påsen,
och var / när du vill hämta den
(se platser / tider nedan)
Boka senast 4 juni!
SOLLEBRUNN
Tisdag 15 juni kl. 15.00-17.00
Onsdag 16 juni kl. 15.00-17.00
Katja Ryberg
katja.ryberg@svenskakyrkan.se
0709 - 309 757
MAGRA
Tisdag 15 juni kl. 15.00-17.00
LÅNGARED
Onsdag 16 juni kl. 15.00-17.00
ST MELLBY
Torsdag 17 juni kl. 15.00-17.00
Siv Ekman
siv.ekman@svenskakyrkan.se
0772 - 520 533

